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التدريس بالكفايات وفق مقاربة اإلدماج

املركز الدويل لتكوين املكونني والتجديد البيداغوجي
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محاور العرض

اإلدماج؟ببيداغوجيانعنيماذا

-اإلدماجبيداغوجياأهداف

اإلدماجبيداغوجيامنظورمنالكفايةتعريف.

الكفايةخاصيات.

األساسيةالكفاية

المسألة–الوضعية

االدماجيالنشاطمميزات
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هذهإليهتستندالذيالنظرياإلطارهوما

المقاربة؟

األساسية؟مفاهيمهاهيما

ةفعاليعدملتجاوزتطرحهاالتيالحلولهيما

التربوية؟األنظمةمنالكثير

الميدانية؟الممارسةفيألجرأتهاتقترحماذا

بيداغوجيا   اإلدمـــــاج؟-1
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:اإلدماج

(...المواقفالمهارات،المعارف،)المواردتجميعهو

ا،بينهمنظمةعالقاتجعلوالمتفرقة،

ذاتبحتصمالئمة،حيثبكيفيةوترتيبها

ريقةبطاستخدامهاويمكنووظيفية؛معنى

إنجازأومسألةوضعيةلحلضمنية

.مركبةمهمة
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ة حسب المركز العالمي للتربيإلدماج ا-

كيبك؟

سيرورة يربط من خاللها المتعلم ” 

، معارفـــــه السابقة بالمعارف الجديدة

ي، فيعيد بالتالي بنينة عالمه المعرف

ي ويطبق المعارف التــــــــي اكتسبها ف

“   وضعيات جديدة ملموسة 
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أهداف بيداغوجيا اإلدماج-2

سنةةنهايفيالتلميذيتقنهأنينبغيبمااالهتمام1.

علىيجبماعلىال،دراسيسلكأودراسية

علمالمتيستطيعأنالمهمإنحيثتلقينه،المدرس

فيهاتوظيفومركبةمهامإلنجازمكتسباتهتوظيف

.المستقبليةأواآلنيةاليوميةالحياة
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مافائدةيذللتلميتبينبحيث،معنىذاالتعلميصبح2.

:المدرسةفييتعلمه

موعةبمجالتلميذشحنعلىالمبنيةالنظرةتجاوز)

قلب،ظهرعنيحفظهاالتيالمعارفمن

م،التعلمنتنفرهماغالباالمعنىمنخاليةمهاراتو

ميذالتليتعلمأنذلكمنالعكسعلىيجببحيث

ذاتاتوضعيفيمستمربشكلتعلماتهيموقعكيف

(.يةالمهنأواليوميةوحياتهبمحيطهمرتبطةوداللة
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حلطريقعنالمتعلممكتسباتعلىاإلشهاد3.

إلىتدعوهملموسة،وواقعيةومركبةوضعيات

تجاوزبالتاليوتلقائية،بكيفيةتعلماتهإدماج

.التعلماتلبناءالتراكميةالنظرة
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الكفاية حسب بيداغوجيا اإلدماج؟-3
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تعريف الكفاية حسب بيداغوجيا اإلدماج

(المقاربة بالكفايات األساسية) 

دالموارمنمندمجةمجموعةتعبئةإمكانيةهيالكفاية

.داللةذاتمسألة-لوضعيةحلإيجادبهدف

.......(أمثلة ) 
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تعريف الكفاية

الخبرات الشخصية

الموارد

المهاراتالمعارف

المواقف
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ما هي خاصيات الكفاية؟
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مميزات كفاية/ خاصيات-4

محتوى دراسي معين

الكفاية

تعبئة: مركبة

تطبيقات في الواقع  المعيش: ذات داللة

قابلة للتقويم

االرتباط بفئة من الوضعيات
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ما هي الكفاية األساسية؟-5
ياالكفاية الدن/الكفاية القاعدة/ الكفاية الجوهرية/القاعديةالكفاية 

لحداأساسعلىمحددةكفايةهياألساسيةالكفاية

التلميذ،طرفمناكتسابهالمطلوباألدنى

.نجاحبالمواليةالسنةتعلماتمتابعةليستطيع

كفايات أساسية خالل الموسم3أو 2
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أمثلة لبعض الكفايات األساسية

بعضتبرزالمعيش،المحيطمنوضعيةتحليل

المشاكللحلعملخطةاقتراحوالماءتلوثمظاهر

.بهاالمرتبطة

هاعواملواستخالصبالمحيطلمنطقةبيئيةدراسة

فيالحيةالكائناتبتوزيعوعالقتهاوالمناخيةالتربوية

يعيةالطبللمواردالمعقلناالستغاللأهميةابرازأفق

الطبيعية،التوازناتعلىوالحفاظ
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الوضعية المشكلة-6



17

تعبئة مجموعة مندمجة  من الموارد

مسألة ذات داللة تنتمي-حل وضعية

(متكافئة، شاهدة، استبعاد) لفئة من الوضعيات

لتحيوضعيةهيالمسألة–الوضعية

ن،معيسياقفيأفراد،مجموعةأوالفرد

ويةالمعرف(هم)تعلماتهبينالربطإلى

مناستثمارهاوالوجدانيةوالمهارتية

تخطيأومركبةمهمةإنجازأجل

غيرمسارعبرحاجةلتلبيةحاجز،

.بديهي
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: الوضعية الديداكتيكية 

الوضعية المرمى 
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لم مميزات نشاط التعليم والتع-7

حسب مقاربة االدماج



20

انـة و محتال مكالتلميذ فاعاليكون فيهنشاط1)
.بارزة، و يبقى دور األستاذ مشرفا و موجها

منالتلميذ إلى تعبئة مجموعةيقودنشاط2)
ن مــــوارده المعرفية و المهارية و الوجدانية لك
يجب الحـرص على تحريكها و إدماجها وفق 

هدف الوضعية المحدد؛

يامتعد التلميذ للق، حل وضعيةعلىيرتكز3)
.كفايتهبإنجــــاز يبرهن عن مستوى

ــذ منيسعى إلى تمكين التلميــنشاط ذو مغزى4)
.لحل وضعيات جديدةآليةامتالك
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بطاقة تدبير أنشطة االدماج

نشاط التلميذ نشاط األستاذ المراحل 

يالحظ  ويحلل الوضعية

يجيب عن األسئلة

يتكلم بحرية

حاتيستمع ويتمعن في الشرو

يدعو التالميذ للمالحظة

يطرح أسئلة

يشجع التالميذ على التعبير

يتأكد من فهم التالميذ عناصر

الوضعية

يةتقديم الوضع

ينتجون على انفراد أو في 

مجموعات

يقدمون إنتاجاتهم

يشاركون في التصحيح 

ينصتون للتصحيحات 

واإلضافات التكميلية 

يترك التالميذ ينجزون المهمة

يراقب إنتاجاتهم

يساعد المتعثرين

يكمل بعض االنتاجات

يدون الصعوبات إلعداد الدعم

إنجاز المهمة

ينجزون األنشطة  1.

الداعمة

يخطط األنشطة الداعمة

يوجه التالميذ إلنجازها
العالج




